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ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เริ่มมีการบริจาค

เกล็ดโลหิตดวยเครื่องแยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติ (automated  

blood cell separator) ตั้งแตป พ.ศ. 2533  กอนที่จะเริ่มงาน

บริจาคเกล็ดโลหิตนั้น ทางศูนยบริการโลหิตแหงชาติรับบริจาค

พลาสมาดวยวิธี manual plasmapheresis โดยรับบริจาคโลหิต

ครบสวน (whole blood) ทีละถุงนำาไปปนแยกเพื่อเก็บพลาสมา 

แลวนำาเม็ดโลหิตแดงคืนใหผูบริจาค  หลังจากนั้นเก็บเลือดครบ

สวนตออีก 1 ถุง และปนแยกเชนเดียวกับถุงแรก ทำาใหสามารถเก็บ

พลาสมาไดประมาณ 500 มิลลิลิตร ตอมาในป พ.ศ. 2529 จึงเริ่ม

รับบริจาคพลาสมาโดยใชเครื่องแยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติ 

ดวยเครื่อง Autopheresis - C (Fenwal, IL, USA)  ป พ.ศ. 

2533 เริ่มใหบริการเตรียมเกล็ดโลหิตชนิด Single Donor Platelet 

(SDP) จากผูบริจาค 1 คน ดวยเครื่อง CS-3000 (Fenwal, IL, 

USA) ซึ่งมีเพียง 1 เครื่อง เนื่องจากสถานที่รับบริจาคคับแคบ หลัง

บริจาคจึงใหผูบริจาคเกล็ดโลหิตพักที่เตียงรับบริจาค ซึ่งเปนขอดี 

คือ หลังบริจาคผูบริจาคเกล็ดโลหิตไดนอนพักนาน และพยาบาล

สามารถเฝาสังเกตอาการหลังบริจาคไดอยางดี  แตทำาใหเวลาการ 

บริจาคแตละรายนาน 2 ถึง 3 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงเตรียมเกล็ด

โลหิตไดเพียง 2 ถุงตอวันเทานั้น  ตอมาเกล็ดโลหิตชนิดนี้เปนที่

นิยมใชมากขึ้น จึงตองขยายพื้นที่หองรับบริจาคเกล็ดโลหิต เพิ่ม

จำานวนพยาบาลและเพิ่มจำานวนเครื่องรับบริจาคเกล็ดโลหิตเปน 5 

เครื่อง  สามารถเตรียมเกล็ดโลหิตได 8 - 15 ถุงตอวัน ในป พ.ศ. 

2534 ไดเพิ่มเครื่องรับบริจาคเกล็ดโลหิตอีก 2 เครื่อง คือ เครื่อง 

MCS (Haemonetics corporation, Inc. Braintree, MA, 

USA) เพื่อใชเตรียมเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำาโดย

ใชวิธีการกรองผานตัวกรองโลหิต ตอมาโรงพยาบาลตางๆ มีการ

ใชเกล็ดโลหิตชนิดนี้มากขึ้น ศูนยบริการโลหิตแหงชาติจึงเพิ่มเครื่อง

รับบริจาคเกล็ดโลหิตชนิดที่สามารถเตรียมเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณ

เม็ดโลหิตขาวต่ำาเปน 12 เครื่อง แตระยะแรกการใชเครื่อง CS-

3000 นั้นมีปญหา คือ ตองเลือกผูบริจาคที่มีเสนโลหิตดำาขนาด

ใหญที่แขนทั้ง 2 ขาง เพื่อใชเปนดานใหโลหิตไหลเขาเครื่องและ

ดานรับโลหิตกลับคืน พยาบาลตองคลองสายและนับจำานวนหยด

ของน้ำายากันโลหิตแข็งตัวในการกำาหนดอัตราสวนตอจำานวนโลหิต 

และตองทำาใหเกล็ดโลหิตผสมเขากันกับพลาสมาโดยการเขยา  อีก

ทั้งประสบปญหาในการหาผูบริจาคเนื่องจากเปนเครื่องมือใหมที่

ตองเจาะโลหิตจากแขนสองขางทำาใหผูบริจาคไมสะดวก มีอาการ

ชา หนามืด จำาเปนตองมีพยาบาลทำาหนาที่ดูแลใกลชิด และมี 

ภาพยนตร วิดีโอ เพื่อใหผูบริจาคมีความเพลิดเพลิน  นอกจาก

นั้น ยังพบปญหาการใชเครื่อง MCS คือ เก็บเกล็ดโลหิตได 

นอยกวาเครื่อง CS–3000 และไมสามารถเก็บเกล็ดโลหิตในผู 

บริจาคที่มีคา mean corpuscular volume (MCV) ต่ำา  และมี

การปนเปอนของเม็ดโลหิตแดงจำานวนมากในถุงเกล็ดโลหิต แตก็

มีขอดีที่ผูบริจาคที่มีเสนเลือดที่แขนชัดเจนเพียงขางเดียวสามารถ

บริจาคได และสามารถขยับแขนอีกขางไดทำาใหสะดวกอานหนังสือ

ได  ในป พ.ศ. 2550 เริ่มใชเครื่อง Amicus (Fenwal, IL, USA) 

เตรียมเกล็ดโลหิตที่ปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำาโดยไมตองใชตัวกรอง

โลหิต ทำาใหลดเวลาการบริจาค แตตองเขยาใหเกล็ดโลหิตผสมกับ

พลาสมาใหเปนเนื้อเดียว พบวาเกล็ดโลหิตที่เตรียมไดมีการเกาะตัว

กันเปนกอน clumping  จึงตองปรับอัตราโลหิตตอน้ำายากันโลหิต

แข็งตัวจาก 10 : 1 เปน 9 : 1 และป พ.ศ. 2554 ไดเริ่มใชเครื่อง 

Trima Accel (Terumo BCT, Lakewood, Co. USA) เพื่อ

เพิ่มจำานวนเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดโลหิตขาวต่ำาขึ้นเปน 2 เทา 

(double dose platelet, DDP)

ปจจุบันมีการใชเกล็ดโลหิตที่เตรียมโดยใชเครื่องแยกสวนประกอบ

โลหิตแบบอัตโนมัติแพรหลายในธนาคารเลือดของโรงพยาบาลตางๆ 

เนื่องจากสามารถเตรียมเกล็ดโลหิตไดปริมาณมากจากการบริจาค

ของผูบริจาครายเดียว อีกทั้งยังเลือกเก็บเฉพาะสวนประกอบโลหิต

ชนิดอื่นที่ตองการได ลดปญหาการที่มีสวนประกอบโลหิตบางชนิด

มากเกินไป หรือมีบางหมูโลหิตมากเกินความตองการใชในขณะนั้น 

เชน พลาสมาที่ไดจากการปนแยกโลหิตครบสวน นอกจากนี้ยัง 

ชวยลดคาใชจายสำาหรับบุคลากรในการเตรียมเกล็ดโลหิต เนื่องจาก

บุคลากรที่เจาะโลหิตรับบริจาคและปนแยกสวนประกอบโลหิต

เปนกลุมเดียวกัน  อีกทั้งลดพื้นที่การทำางานโดยมีพื้นที่สำาหรับตั้ง

เครื่องและเตียงรับบริจาคสามารถเตรียมสวนประกอบโลหิตที่ตอง

การได  สำาหรับผูปวยที่มีความจำาเปนตองใชเกล็ดโลหิตจะไดรับ

เกล็ดโลหิตที่เตรียมจากผูบริจาครายเดียว ทำาใหลดปญหาแทรก

บทความพิเศษ

ประสบการณการเตรียมเกล็ดโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
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ซอนจากปฏิกิริยาการรับเกล็ดโลหิต และลดปญหาการติดเชื้อเหลือ 

เพียงนอยกวารอยละ 11 และการรับเกล็ดโลหิตจากผูบริจาคเกล็ด

โลหิตประจำามีความเสี่ยงตอการติดเชื้อนอยกวารอยละ 50 เมื่อ

เทียบกับรับเกล็ดโลหิตที่เตรียมจากโลหิตครบสวนจากผูบริจาค

โลหิตประจำาหลายคน2

นับตั้งแตป ค.ศ. 1877 ที่ Dr Carl Gustave Patrick De 

Laval เริ่มคิดคนเครื่องมือเพื่อแยกสวนประกอบโลหิตครั้งแรก 

หลังจากนั้นมีการพัฒนาจนสามารถเตรียมเกล็ดโลหิตดวยเครื่อง

แยกสวนประกอบโลหิตอัตโนมัติ ไดในป ค.ศ. 19643  และป ค.ศ. 

1995 องคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (Food and  

Drug Administration, FDA) ไดใหการรับรองใหสามารถเก็บสวน

ประกอบโลหิตไดมากกวา 1 ถุง คือ เก็บเม็ดโลหิตแดง 1 ถุง และ

พลาสมา อีก 1 ถุง จากผูบริจาคคนเดียวโดยวิธี Apheresis และป 

ค.ศ. 1997 FDA ใหการรับรองการเก็บเม็ดโลหิตแดง ชนิด 2 ถุง

ตอครั้ง โดยใชเครื่องอัตโนมัติได ปจจุบันเครื่องแยกสวนประกอบ

โลหิตแบบอัตโนมัติไดมีการพัฒนามากขึ้น เชน ดานการเก็บแยก

สวนประกอบโลหิตสามารถเก็บเกล็ดโลหิตไดจำานวนมากขึ้น จาก 

single donor platelet เปน double dose platelet และ triple 

dose platelet หรือ เก็บเกล็ดโลหิตรวมกับเม็ดโลหิตแดง 1 ถุง 

หรือกับพลาสมา 1 ถุง โดยการรับบริจาคเพียงครั้งเดียว นอกจาก

เก็บเกล็ดโลหิตไดจำานวนมากแลว ยังพัฒนาดานคุณภาพของเกล็ด

โลหิต คือ เก็บเกล็ดโลหิตที่มีจำานวนเม็ดโลหิตขาวปนในระดับต่ำา

กวา 1 x 106 เซลล/ไมโครลิตร  โดยไมตองใชการกรองดวยตัว

กรองโลหิต จากขอมูลการประเมินคุณภาพเครื่องมือของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ ป พ.ศ. 2555 พบวา เกล็ดโลหิตจำานวน 424 ถุง ที่ 

เตรียมดวยเครื่อง Haemonetics MCS + ที่ใชวิธีการกรองเกล็ด

โลหิตผานตัวกรองโลหิต  มีจำานวนเม็ดโลหิตขาวปนในเกล็ดโลหิต

นอยกวา 1x106 เซลล/ไมโครลิตร สูงถึงรอยละ 99.5 และเครื่อง 

Baxter Amicus เก็บเกล็ดโลหิตจำานวน 240 ราย โดยไมใชวิธี

การกรองผานตัวกรองโลหิตมีจำานวนเม็ดโลหิตขาวปนในเกล็ดโลหิต 

นอยกวา 1x106 เซลล/ไมโครลิตร สูงถึงรอยละ 98.3 อีกทั้ง 

เครื่องมือทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยสำาหรับผูบริจาค คือ ไมพบ 

มีอาการขางเคียงที่รุนแรง พบเฉพาะอาการชาเล็กนอยที่มือและหนา 

โดยไมตองแกไขดูแลเปนพิเศษ ทั้งนี้อาการจะหายเองเมื่อบริจาค

เสร็จและใหดื่มน้ำาปริมาณมาก นอกจากนี้เครื่องมือในปจจุบันยังมี

ระบบการเตือนและการปองกันความปลอดภัยสำาหรับผูบริจาค  เชน 

สามารถกำาหนดคาเกล็ดโลหิตหลังบริจาคที่ตองการใหเครื่องเตือน 

คำานวณคาเกล็ดโลหิตโดยประมาณหลังบริจาคได หลังจากใสขอมูล 

คาเกล็ดโลหิตกอนบริจาค และคาเกล็ดโลหิตที่คาดวาจะเก็บได  หรือ

เมื่อใสขอมูลน้ำาหนักและสวนสูงของผูบริจาค เครื่องจะคำานวณคา

ปริมาตรโลหิต หรือสวนประกอบโลหิตที่สามารถบริจาคไดในแตละ

ครั้ง รวมทั้งคำานวณอัตราการไหลของโลหิต  อัตราการไหลของ

น้ำายากันโลหิตแข็งตัวที่เหมาะสมกับผูบริจาคแตละราย  และเครื่อง

มือยังมีระบบการตรวจจับฟองอากาศทั้งในระบบและในโลหิตที่จะ

คืนกลับผูบริจาคเพื่อปองกันฟองอากาศเขาสูรางกายผูบริจาคได

นอกจากมีเครื่องมือที่มีความปลอดภัยแลว การคัดเลือกและ

การบริหารจัดการสำาหรับผูบริจาคเกล็ดโลหิต ยังเปนสวนสำาคัญตอ

ความปลอดภัยของผูบริจาคเชนกัน  ดังนั้น ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติจึงกำาหนดเกณฑการคัดเลือกคุณสมบัติผูบริจาคและการเตรียม

การดูแลผูบริจาคเพื่อปองกันอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้ 

1. ผูบริจาคเกล็ดโลหิตตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูบริจาค

โลหิตทั่วไป และมีขอกำาหนดเพิ่มเติมดังนี้

1.1 สำาหรับผูบริจาค single donor platelet (SDP) ตอง

มีน้ำาหนักมากกวา 50 กิโลกรัม ถาบริจาค double dose platelet 

(DDP) ตองมีน้ำาหนักมากกวา 60 กิโลกรัม จากรายงานของประเทศ

เนเธอรแลนดใหขอแนะนำาวาผูบริจาคที่มีน้ำาหนักมากกวา 65 กิโล

กรัมเปนกลุมที่มีความสำาเร็จในการเตรียม DDP สูง4

1.2 ผูบริจาคทุกรายตองเก็บตัวอยางโลหิตเพื่อตรวจนับ

คาเกล็ดโลหิตกอนบริจาค  ถาไมสามารถตรวจนับคาเกล็ดโลหิต

ได อาจใชคาเกล็ดโลหิตครั้งที่ผานมาตั้งคาเกล็ดโลหิตเขาเครื่อง

แยกสวนประกอบโลหิตแบบอัตโนมัติ แลวตรวจนับภายหลังการ

บริจาค หรือใชคาเกล็ดโลหิตตามคำาแนะนำาของบริษัทผูผลิต หรือ

คาที่กำาหนดโดยธนาคารเลือด  ยกเวนกรณีเก็บเกล็ดโลหิตแบบ  

triple dose  ตองมีคาเกล็ดโลหิตกอนบริจาคทุกครั้ง5

1.3 ไมรับบริจาคเกล็ดโลหิตจากผูบริจาคที่รับประทานยาที่มี

ผลตอการทำางานของเกล็ดโลหิต เชน ยา Aspirin (ASA) / ASA-

containing drug / Feldene โดยตองไมไดรับประทานยาดังกลาว 

อยางนอย 2 วันกอนบริจาค  สำาหรับยา Plavix (Clopidogrel) และ 

Ticlid (Ticlopidine) ตองไมรับประทานยา 14 วันกอนบริจาค5

1.4 คาเกล็ดโลหิต เก็บตัวอยางโลหิตตรวจนับคาเกล็ด 

โลหิตกอนบริจาค และควรใสคาเกล็ดโลหิตเขาเครื่องมือรับบริจาค 

ทันที เพื่อใหสามารถเก็บเกล็ดโลหิตตรงกับคาที่คาดหมายใหไดมาก

ที่สุด

1.4.1 ผูบริจาคตองมีคาเกล็ดโลหิตมากกวา 150,000 

เซลล/ไมโครลิตร กรณีบริจาค SDP

1.4.2 ผูบริจาคตองมีคาเกล็ดโลหิตมากกวา 300,000 

เซลล/ไมโครลิตร กรณีบริจาค DDP จากรายงานของตางประเทศ 

พบวา ถาใชคาเกล็ดโลหิตกอนบริจาคมากกวา 225,000 เซลล/ 

ไมโครลิตร4 จะสามารถเตรียมเกล็ดโลหิตแบบ DDP ได 84% โดย

กำาหนดคาตามมาตราฐานของยุโรป จำานวนเกล็ดโลหิตสำาหรับ DDP 
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เทากับ 5.0 x 1011 เซลล/การบริจาค  ขณะที่มาตรฐานของ FDA 

ป 20075 กำาหนดคาเกล็ดโลหิตสำาหรับ  DDP มากกวา 3.0 x 1011 

เซลล/ถุง (มากกวา 6.0 x 1011 เซลล/2 ถุง/การบริจาค) หรือกำา

หนดคาเกล็ดโลหิตไมวาเตรียมแบบ SDP, DDP, TDP แตละถุง

ตองมีคาเกล็ดโลหิตมากกวา 3 x 1011 เซลล

1.4.3 ถาพบผูบริจาคเกล็ดโลหิตประจำามีคาเกล็ด 

โลหิตกอนบริจาคนอยกวา 150,000 เซลล/ไมโครลิตร 1 ครั้ง/ป 

ใหงดการบริจาค 1 เดือน

1.4.4 ถาพบผูบริจาคเกล็ดโลหิตประจำามีคาเกล็ดโลหิต

กอนบริจาคนอยกวา 150,000 เซลล/ ไมโครลิตร 2 ครั้ง/ป ใหงด

การบริจาค 6 เดือน

1.4.5 ถาพบผูบริจาคเกล็ดโลหิตประจำามีคาเกล็ดโลหิต

กอนบริจาคนอยกวา 100,000 เซลล/ไมโครลิตร 1 ครั้ง/ป หรือ

พบมีคาเกล็ดโลหิตนอยกวา 150,000 เซลล/ไมโครลิตร มากกวา  

2 ครั้ง/ป ใหงดการบริจาคและพบแพทยเพื่อพิจารณาวา ควรงด

การบริจาคชั่วคราว หรือถาวรตอไป

1.4.6 หลังบริจาคจะตองเก็บตัวอยางโลหิตของผูบริจาค

เพื่อตรวจหาคาเกล็ดโลหิต และตั้งคาเกล็ดโลหิตหลังบริจาคที่เครื่อง

รับบริจาค 100,000 เซลล/ไมโครลิตร เพื่อใหเครื่องชวยเฝาระวัง

ความปลอดภัยโดยเตือนเมื่อตั้งคาเก็บเกล็ดโลหิตไมเหมาะสมกับ

ผูบริจาคแตละราย

1.5 กำาหนดระยะหางระหวางการบริจาคเกล็ดโลหิต เพื่อ

ความปลอดภัยสำาหรับผูบริจาค

1.5.1 ผูบริจาคเกล็ดโลหิตจะตองไมบริจาคมากกวา  

24 ครั้ง ใน 1 ป

1.5.2 ระยะหางระหวางการบริจาคเกล็ดโลหิตชนิด 

SDP แตละครั้ง ตองไมนอยกวา 2 วัน และ ไมบริจาคมากกวา 

2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห

1.5.3 ระยะหางระหวางการบริจาคเกล็ดโลหิตชนิด  

DDP แตละครั้ง ตองไมนอยกวา 7 วัน และ triple dose platelet 

(TDP) ตองไมนอยกวา 14 วัน

1.6 กำาหนดคาการสูญเสียเม็ดโลหิตแดงกอนบริจาค 

เพื่อปองกันการเสียเม็ดโลหิตแดง 

1.6.1 ถาบริจาคโลหิตครบสวน ตองเวนอยางนอย 8 

สัปดาห จึงจะบริจาคเกล็ดโลหิตได

1.6.2 ผูบริจาคเม็ดโลหิตแดงชนิด 2 ถุงตอครั้ง (2 

unit-Single Donor Red Cells) ตองเวนการบริจาคอยางนอย 

16 สัปดาห

1.6.3 ถาบริจาคไมสำาเร็จและไมสามารถคืนเม็ดโลหิต

แดงกลับใหผูบริจาคได หากมีเม็ดโลหิตแดงคางที่เครื่องนอยกวา 

200 มิลลิลิตร ใหงดการบริจาค 8 สัปดาห ถามากกวา 300 มิลลิลิตร 

ใหงดการบริจาค 16 สัปดาห

1.7 กำาหนดคาปริมาตรพลาสมาตอการบริจาคเกล็ดโลหิต  

1 ครั้ง  ในการบริจาคเกล็ดโลหิตแตละครั้งจะเก็บพลาสมาในเกล็ด

โลหิตไดปริมาตรไมเกิน 500 มิลลิลิตร หรือ 600 มิลลิลิตร สำาหรับ

ผูบริจาคมีน้ำาหนักมากกวา 80 กิโลกรัม

2. สิ่งที่ตองแจงหรือใหขอมูลผูบริจาคกอนบริจาคเกล็ดโลหิต

2.1 ใหผูบริจาคทราบถึงขั้นตอนการบริจาค วิธีการบริจาค 

การปฏิบัติตัวกอน และหลังบริจาค

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับอาการขางเคียงที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิด

ขึ้นและการดูแลแกไข เชน อาการชา คลื่นไส  hypovolemia จาก

การสูญเสียโลหิต อาการเปนลม  โลหิตออกซ้ำา  เปนตน

2.3 ขอมูลเกี่ยวกับจำานวนครั้งที่สามารถบริจาคไดตอป 

และระยะหางของการบริจาคครั้งตอไป 

3. แนวปฏิบัติสำาหรับการปองกันอาการขางเคียงและการดู

แลผูบริจาคเกล็ดโลหิต 

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คือ การปองกันและสามารถประเมิน

สังเกตอาการเบื้องตนของผูบริจาคไดกอนที่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้น 

อาการแสดงเบื้องตนที่บงบอกวาผูบริจาคอาจจะมีอาการขางเคียง

จากการบริจาคเกล็ดโลหิต คือ ผูบริจาคมีทาทางกระสับกระสาย  

บางรายอาจแสดงโดยพูดมากกวาปกติ  มือเทาเย็น หนาว หนาซีด 

ปวดทอง  อาการขางเคียงที่เกิดขึ้นเฉพาะการบริจาคเกล็ดโลหิต 

เชน อาการของแคลเซียมในเลือดต่ำา (hypocalcemia)  อาการ

แพ (allergic)  เปนลม (syncope)  และอาการขางเคียงที่เกิด

จากเครื่องรับบริจาคเกล็ดโลหิตทำางานผิดปกติ เชน มีกอนลิ่มเลือด  

(thrombi)  เม็ดโลหิตแดงแตก (hemolysis)  มีฟองอากาศ (air 

emboli) และมีการรั่วซึมของอุปกรณซึ่งพบนอยกวารอยละ 0.5  

ดังนั้น ตองมีการดูแลตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณสม่ำาเสมอโดย

การบำารุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือตามรอบเวลา และเมื่อพบสิ่ง

ผิดปกติขางตน ตองแกไขทันที  พิจารณาหยุดรับบริจาคและไมคืน

โลหิตกลับใหผูบริจาค 

อาการขางเคียงที่พบไดจากการบริจาคเกล็ดโลหิต มีดังนี้

3.1 อาการชาที่เกิดจากน้ำายากันโลหิตแข็งตัว (citrate 

toxicity) ซึ่งทำาใหแคลเซียมในกระแสโลหิตต่ำา จะพบบอยในการ

บริจาคเกล็ดโลหิตที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ คือ พบประมาณ 

50% ของผูบริจาคทั้งหมด  สวนใหญเปนอาการชาระดับเล็กนอย 

(mild) คือ มีอาการ ชารอบปาก หนา ชาปลายนิ้วมือและเทา รูสึก

หนาวเย็น สั่น เนื่องจากน้ำายากันโลหิตแข็งตัวชนิด acid citrate 

dextrose, ACD ทำาใหไอโอไนซแคลเซียมลดลง 25 - 30%6 คลื่น

ไฟฟาหัวใจชวง Q T ยาว 0.08 วินาที การควบคุมใหน้ำายากันโลหิต
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แข็งตัวเขาสูรางกายชาลงโดยควบคุมใหมีอัตราซิเตรต 1 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัมของน้ำาหนักตัวตอนาที7 ผูบริจาคจะสามารถปรับสมดุล

ของระดับแคลเซียมในรางกายได ทำาใหผูบริจาคมีอาการชาเพียง

เล็กนอยสามารถหายไดเอง หรือแกไขโดยการลดอัตราการการไหล

ของเลือด และใหรับประทานแคลเซียมชนิดเม็ด

การดูแลผูบริจาคเกล็ดโลหิตเพื่อปองกันอาการชาระหวาง 

การบริจาคควรปฏิบัติ ดังนี้

3.1.1 เตรียมผูบริจาคกอนการบริจาคโดยใหรับประ

ทานแคลเซียมกอนบริจาค 500–1,000 มิลลิกรัม

3.1.2 ใหความอบอุนแกรางกายระหวางบริจาคโดย

หมผา หรือใชกระเปาน้ำารอนหอผาไวเพื่อปองกันอาการผิวหนัง

รอนพองจากความรอน หรือใหดื่มน้ำาอุน

3.1.3 ถามีอาการควรลดอัตราการใหโลหิตกลับคืน

ผูบริจาค เพื่อลดจำานวนของซิเตรตที่เขาสูรางกาย

3.1.4 ถาอาการไมดีขึ้นควรหยุดชั่วคราว และใหรับ

ประทานแคลเซียมซ้ำา ในกรณีมีอาการมากใหงดการคืนโลหิตกลับ 

และรายงานแพทย เพื่อพิจารณาใหแคลเซียมเขาทางเสนโลหิตดำา 

หรือหยุดการบริจาค

3.2 อาการขางเคียงที่เกิดจากการเจาะโลหิตเพื่อบริจาค

เกล็ดโลหิต จะตองมีเทคนิคการเจาะโลหิตที่ดี โดย Jorgensen 

และ Sorensen8  ไดแนะนำาการเจาะโลหิต ดังนี้ 

3.2.1 ควรแทงเข็มตรงไปขางหนาอยางชาๆ

3.2.2 ถาเจาะไมเขาเสนโลหิตในครั้งแรก ไมแนะนำา 

ใหเจาะอีกครั้งโดยการถอยเข็มออกเล็กนอย และเปลี่ยนทิศทาง

การเจาะไปขางหนาใหม เพราะการทำาเชนนั้นอาจเสี่ยงตอการเกิด

อาการขางเคียง เชน hematoma เสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน 

ที่รุนแรง เชน มีการบาดเจ็บของเสนประสาท (nerve injury) หรือ

เสนเอ็น (tendon injury)

3.2.3 ไมควรเจาะซ้ำาที่เดิม ควรเปลี่ยนเปนเจาะแขน 

อีกขางหนึ่งแทน

3.2.4 กรณีเจาะไมสำาเร็จรวมทั้งการเจาะไมไดในครั้ง

แรกควรปรึกษาผูชำานาญการเจาะโลหิตชวยเหลือทันที

3.3 อาการเปนลมพบไดนอยในการบริจาคเกล็ดโลหิต 

คือ นอยกวารอยละ 1 เมื่อเทียบกับบริจาคโลหิต เนื่องจากเสีย

ปริมาตรโลหิตนอย และใชเวลาบริจาคนานกวาบริจาคโลหิต รางกาย 

จึงสามารถปรับสมดุลได  และในการทำามีปริมาตรทดแทนจำานวน

โลหิตที่บริจาค สวนใหญเกิดรวมกับมีอาการของแคลเซียมต่ำาหรือ

ปวดบริเวณที่เจาะโลหิต กระตุนใหเกิดความกลัว เครียด และมี

อาการเปนลมได  ถึงแมอาการเปนลมพบนอยแตตองดูแลและ

ปองกัน ดังนี้

3.3.1 ใหการดูแลและปองกัน โดยเตรียมความพรอม 

กอนบริจาค โดยใหผูบริจาคดื่มน้ำา หรืออาหารวางกอนบริจาค 

ใหรับประทานแคลเซียม และแนะนำาดื่มน้ำามากๆ หลังบริจาค

3.3.2 เจาหนาที่ตองมีทักษะเจาะโลหิตที่ดี และมีการ 

เฝาระวังสังเกตอาการผูบริจาคที่เปนกลุมเสี่ยงเปนพิเศษ เชน ผูเคย 

มีประวัติเปนลม ผูบริจาคครั้งแรก ผูบริจาคที่น้ำาหนักตัวนอย  

ผูบริจาคเพศหญิง ทั้งระหวางและหลังบริจาค ตองสังเกตอาการ

และใหการดูแลชวยเหลือในทันที จนกวาผูบริจาคดีขึ้นเปนปกติ 

กอนออกจากสถานที่บริจาค เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุหรือบาด

เจ็บในภายหลัง

3.3.3 ใหคำาแนะนำาการปฎิบัติตัวของผูบริจาคกรณีมี

โลหิตออกซ้ำา การพักผอน การกลับไปทำางานหลังการบริจาค  การ 

ติดตอกลับเมื่อมีอาการผิดปกติ

3.3.4 ใชผากอสหนาๆ ปดบริเวณที่เข็มเจาะทันที และ

กดไวนาน 5-10 นาที ถาพบมี hematoma เพิ่มขึ้นใหประคบดวย

ความเย็นเพื่อหามโลหิตจนเห็นกอนโลหิตยุบลงจึงปดพลาสเตอร 

พรอมแนะนำาการดูแลอาการเขียวช้ำา และโลหิตอาจออกซ้ำา

4. การปองกันและดูแลผูบริจาคเพื่อลดอาการขางเคียงจาก

การศึกษาที่เคยมีรายงานไว มีดังนี้

4.1 เทคนิคการลดความตึงเครียดของกลามเนื้อ  โดยการ

บีบนวดกลามเนื้อมัดใหญที่บริเวณแขนและขาเปนจังหวะ เพื่อเพิ่ม

โลหิตไปเลี้ยงสมองปองกันการเปนลม9,10

4.2 ใหผูบริจาครูสึกผอนคลายระหวางบริจาค โดยดูทีวี 

ภาพยนตร ฟงเพลง จะเปนการชวยลดความเครียด11 

4.3 ใหผูบริจาคดื่มน้ำากอนบริจาค12-15  เพื่อลดอัตราการ

เกิดอาการเปนลม

นอกจากนี้ยังมีรายงานวา การให caffeine ในขนาด 250 

มิลลิกรัม แกผูบริจาคครั้งแรกซึ่งเปนผูหญิง สามารถลดอัตรา

การเกิดอาการเปนลมได16

สรุป

สิ่งที่ตองคำานึงถึงในการบริจาคเกล็ดโลหิต คือ แนวทางเตรียม

เกล็ดโลหิตใหเพียงพอตอความตองการของผูปวย ไดเกล็ดโลหิต

ที่มีคุณภาพ และผูบริจาคมีความปลอดภัย การบริจาคไมกระทบ

กับสุขภาพของผูบริจาคทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยการเลือกใช 

เครื่องมือรับบริจาคที่มีระบบความปลอดภัยสำาหรับผูบริจาค  เลือก 

วิธีที่เหมาะสมกับผูบริจาค  ลดผลขางเคียงที่เกิดจากการบริจาค 

ดวยการเตรียมผูบริจาค และการปองกันกอนบริจาคและระหวาง 

บริจาค เจาหนาที่ตองมีความรูในการประเมินสังเกตอาการผูบริจาค 

กอนที่จะเกิดอาการรุนแรง และใหการดูแลแกไขทันทีจนแนใจวา 



ประสบการณการเตรียมเกล็ดโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 23  ฉบับ ที่ 2  เมษายน-มิถุนายน 2556
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ผูบริจาคดีขึ้นจนสามารถใหกลับบานได  เก็บรวบรวมขอมูลการ

บริจาคเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำางาน ติดตามดูแลผูบริจาค ศึกษา

และกำาหนดขอกำาหนดตางๆ ในเรื่องความปลอดภัย เชน อายุ  

น้ำาหนัก ปริมาตรโลหิตที่จะสามารถสูญเสียได ระยะหางของการ

บริจาค การนับจำานวนเกล็ดโลหิตกอนและหลังบริจาค การใหความ

รูแกผูบริจาคในการดูแลตัวเองหลังบริจาค สังเกตอาการผิดปกติ

ที่อาจเกิดและการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการ  การใหความสนใจใสใจ

กับผูบริจาคอยางจริงใจ จะสงผลใหผูบริจาคมีความพึงพอใจกลับ

มาเปนผูบริจาคประจำาที่มีคุณภาพยั่งยืนตอไป
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